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1. INTRODUÇÃO 

 

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Audin-UFRN), 

administrativamente vinculada à Reitoria, é o órgão responsável por avaliar e melhorar a eficácia 

dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos no âmbito da 

UFRN, nos termos do art. 330 do Regimento Interno da Reitoria. 

Ademais, as unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública 

Federal indireta estão sujeitas, por força do disposto no art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, à 

orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição. 

Assim, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 09/2018 da 

Controladoria-Geral da União (CGU), a Audin-UFRN apresenta o seu Relatório Anual de 

Atividades da Auditoria Interna (RAINT), exercício 2019, com os resultados dos trabalhos 

realizados, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, em consonância com as ações 

contidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019. 

O presente relatório está estruturado de acordo com os incisos do art. 17 da referida IN, 

quais sejam: (i) quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme 

o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados; (ii) quadro demonstrativo do quantitativo 

de trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT; (iii) quadro demonstrativo 

do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as 

finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo 

expirado na data de elaboração do RAINT; (iv) descrição dos fatos relevantes que impactaram 

positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na 

realização das auditorias; (v) quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com 

indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas; (vi) análise consolidada 

acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de 

controles internos do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados; (vii) quadro 

demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de 
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auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício; e, (viii) análise consolidada dos 

resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

Preliminarmente, faz-se importante destacar que é parte integrante deste Relatório as 

recomendações emitidas pela Audin e respondidas pelas unidades da UFRN com data de corte 

em 31/12/2019, sendo consideradas tão somente para o ano de 2020 a análise das informações 

inseridas pelas unidades até aquela data. 
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2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE 

AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PAINT, REALIZADOS, NÃO 

CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 

 

No exercício de 2019, além das atividades administrativas próprias da gestão da unidade 

de Auditoria Interna, tais como, reuniões administrativas necessárias à organização da unidade e 

de assessoramento aos gestores em assuntos relacionados à área de auditoria, a Audin-UFRN 

realizou as ações destacadas no quadro 1. 
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Quadro 1 - Trabalhos de auditoria realizados em 2019 

AÇÃO DO PAINT 2019 
Número da Ordem 

de Serviço (OS) 
Relatório/Produto 

T
ra

b
a

lh
o

s 
se

le
c
io

n
a

d
o

s 
se

m
 a

 a
v

a
li

a
çã

o
 d

e 
ri

sc
o

s 
Emissão do parecer sobre a prestação de contas anual e tomada de contas 

especiais da UFRN (Decreto nº 3.591/2000); 
OS 003/2019 RA 002/2019 e PA 001/2019 

Análise das prestações de contas das unidades gestoras descentralizadas 

(Resolução nº 14/2018 – CONCURA); 

OS 004/2019 

RA 003/2019; RA 004/2019; RA 

005/2019; RA 006/2019; RA 007/2019; 

RA 008/2019; RA 009/2019 e RA 

010/2019. 

OS 015/2019 
Seleção dos processos a serem analisados 

em 2020. 

Elaboração do PAINT e RAINT (Instrução Normativa nº 09/2018 – CGU); 

OS 002/2019 RAINT 2018 

OS 013/2019 PAINT 2020 

Acompanhamento da implementação das recomendações exaradas pela 

Controladoria Geral da União e das determinações do Tribunal de Contas 

da União (art. 332, VIII, do Regimento Interno da Reitoria): 

• Monitoramento das orientações, recomendações e plano de providências, 

bem como o atendimento aos Acórdãos e Diligências, realizando reuniões 

periódicas para identificar as possíveis dificuldades no seu cumprimento; 

• Monitoramento de todas as auditorias realizadas, inclusive quanto ao 

atendimento das solicitações de auditoria, dando o devido assessoramento 

aos setores/unidades envolvidos. 

OS 001/2019 

Acompanhamento dos prazos para 

atendimento às SAs e cobrança de 

respostas ao Sistema Monitor – CGU. 

OS 006/2019 

Acompanhamento dos prazos para 

atendimento das solicitações e das 

determinações do TCU. 

Auxiliar o CONCURA na fiscalização da execução contábil-financeira e 

orçamentária, e os recursos financeiros oriundos de rendas internas ou de 

contratos, convênios ou ajustes de qualquer natureza (art. 21, V, do Estatuto 

da UFRN); 

OS 008/2019 

Auxílio ao Concura na atualização de 

normativo referente à prestação de contas 

dos ordenadores e gestores da UFRN - 

Resolução nº 012/2019-CONCURA. 

T
ra

b
a

lh
o

s 

se
le

c
io

n
a

d
o

s 
co

m
 

b
a

se
 n

a
 a

v
a

li
a

çã
o

 d
e 

ri
sc

o
s 

Promover as interações com a sociedade e divulgar as atividades 

institucionais da UFRN – ASSCOM e COMUNICA. 

OS 011/2019 RA 014/2019 
Gerir políticas e ações para internacionalização / Verificar a formalização 

legal e os resultados dos acordos de cooperação celebrados pela Secretaria 

de Relações Internacionais – SRI. 
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AÇÃO DO PAINT 2019 
Número da Ordem 

de Serviço (OS) 
Relatório/Produto 

G
es

tã
o

 e
 m

el
h

o
ri

a
 d

a
 

q
u

a
li

d
a

d
e 

d
a

 a
ti

v
id

a
d

e 
d

e 

a
u

d
it

o
ri

a
 i

n
te

rn
a

 

Concluir o redesenho do sistema de Auditoria Interna da UFRN. OS 014/2019 

Análise das necessidades do sistema, 

abertura de treze demandas junto à 

SINFO e encaminhamento de Ofícios ao 

Gabinete e PROAD. 

Concluir Manual de Procedimentos de Auditoria Interna e subunidades. OS 007/2019 
Manual aprovado, conforme Resolução 

Nº 109/2019-CONSAD. 

Elaborar questionário para aplicação na alta gestão, coletar e tabular dados 

visando a identificação dos riscos na instituição, o qual servirá de referência 

para o PAINT 2020. 

OS 013/2019 PAINT 2020 

D
em

a
n

d
a

s 

E
x

tr
a

o
rd

in
á

ri
a

s 

Instrução Normativa CGU nº 004/2018. OS 009/2019 

Metodologia de contabilização instituída, 

conforme Resolução nº 085/2019-

CONSAD (ver capítulo 8 deste RAINT). 

Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ. OS 010/2019 

Programa instituído, conforme Resolução 

nº 099/2019-CONSAD (ver capítulo 9 

deste RAINT). 

Monitoramento das recomendações próprias OS 005/2019 
RA 001/2019; RA 012/2019; RA 

015/2019; e RA 016/2019. 

Fonte: Audin-UFRN 
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Além desses, outros três trabalhos foram iniciados, conforme demonstrado no quadro 2, 

entretanto, não houve tempo hábil para concluí-los. 

 

Quadro 2 - Trabalhos de auditoria não concluídos em 2019 

AÇÃO DO PAINT 2019 

Número da 

Ordem de Serviço 

(OS) 

T
ra

b
a

lh
o

s 

se
le

c
io

n
a

d
o

s 
se

m
 a

 

a
v

a
li

a
çã

o
 d

e 
ri

sc
o

s 

Verificação da transparência das IFES e fundações de apoio (Acórdão nº 

1.178/2018-TCU/Plenário). 

OS 012/2019 

Auditoria na concessão de bolsas, na atuação dos coordenadores de projetos, nos 

processos de licitação e nas contas anuais da FUNPEC, bem como o 

acompanhamento do cumprimento pela Fundação ao art. 4-A da Lei nº 8.958/94 

(Resolução nº 61/2016 – CONSAD). 

D
em

a
n

d
a

s 

ex
tr

a
o

rd
in

á
ri

a
s 

Acompanhamento do Projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente 

Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à 

Sífilis" (Memorando nº 23/2018 – GABINETE). 

Fonte: Audin-UFRN 

 

No início do ano de 2020, a Audin priorizará os trabalhos que têm prazo determinado 

em normativos para sua conclusão, como: a análise da execução das despesas das unidades 

gestoras descentralizadas, análise da prestação de contas da UFRN, bem como o monitoramento 

das suas recomendações e o próprio RAINT. 

Desse modo, tão logo estas ações com prazo determinado estejam concluídas, serão 

retomados os trabalhos não finalizados de 2019, com previsão de concluí-los até o fim do mês de 

abril de 2020. 

Além desses, outros trabalhos inseridos no PAINT 2019 não foram executados, 

conforme pode ser observado no quadro 3. 
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Quadro 3 - Trabalhos de auditoria não executados em 2019 

AÇÃO DO PAINT 2019 

T
ra

b
a

lh
o

s 

se
le

c
io

n
a

d
o

s 
se

m
 a

 

a
v

a
li

a
çã

o
 d

e 
ri

sc
o

s 

Participação da Auditora-Geral como representante da UFRN no MARCCO/RN e seus 

desdobramentos (Observatório Social do Brasil – Natal). 

Participação no Comitê de Transparência da UFRN (Resolução nº 051/2018 – CONSAD). 

G
es

tã
o

 e
 m

el
h

o
ri

a
 

d
a

 q
u

a
li

d
a

d
e 

d
a

 

a
ti

v
id

a
d

e 
d

e 

a
u

d
it

o
ri

a
 i

n
te

rn
a

 

Planejar a Auditoria Baseada em Riscos – ABR. 

Capacitar os gestores. 

Fonte: Audin-UFRN 

 

Os dois primeiros trabalhos destacados do quadro 3 (selecionados sem avaliação de 

riscos) não foram realizados uma vez que não houveram convocações para participação em tais 

ações. Com relação aos outros dois trabalhos, a Auditoria Interna decidiu realizá-los no ano 

seguinte, após a conclusão dos treinamentos previstos no Programa de Fortalecimento da 

Auditoria Interna da UFRN (ver capítulo 6). 

 

3. DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA 

INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 

 

Conforme descrito no quadro 2, a Ordem de Serviço nº 012/2019 previu, dentre outros 

trabalhos, a continuação da auditoria especial (demanda extraordinária) requerida pela então 

Reitora, por meio do Memorando nº 23/2018 – GABINETE que solicitou o acompanhamento do 

Projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de 

Atenção para Resposta Rápida à Sífilis". 

Além desse trabalho, outras duas Ordens de Serviço foram emitidas - OS 009 e 

010/2019, em virtude de necessidades organizacionais internas da própria unidade de Auditoria. 
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A ordem de serviço nº 009/2019 teve como objetivo implantar metodologia para contabilização 

dos resultados e benefícios da Auditoria Interna, conforme orientações contidas na IN CGU nº 

04/2018. A citada metodologia foi instituída pela Resolução nº 085/2019-CONSAD (Processo nº 

23077.053656/2019-55). O capítulo 8 deste RAINT contém um resumo da contabilização 

realizada pela Audin-UFRN referente ao exercício de 2019. 

Já a ordem de serviço nº 010/2019, teve como objetivo a implantação do Programa de 

Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) na Auditoria Interna, visando garantir a qualidade e o 

aperfeiçoamento contínuo das atividades de auditoria interna governamental. O programa foi 

instituído por meio da Resolução nº 099/2019-CONSAD (Processo nº 23077.080069/2019-39). 

No capítulo 9 deste RAINT são demonstradas as ações realizadas para este fim. 

Além desses trabalhos, vale ressaltar também a aprovação da logomarca e Manual de 

Identidade Visual da Auditoria Interna, feita por meio da Resolução nº 100/2019-CONSAD. 

 

4. DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS 

E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS FINALIZADAS PELA 

ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA GESTÃO, AS VINCENDAS, E AS NÃO 

IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE ELABORAÇÃO 

DO RAINT 

 

Durante o exercício de 2019 a Auditoria Interna da UFRN emitiu 42 recomendações, as 

quais apresentaram, após a conclusão do monitoramento de dezembro daquele ano, os estágios de 

atendimento destacados no gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Status das recomendações Audin-UFRN emitidas em 2019 

 
Fonte: Relatórios Audin-UFRN 

 

Conforme observado, das 42 recomendações emitidas durante o ano de 2019, 13 foram 

atendidas, três recomendações obtiveram o status “Em Análise”, cinco estão “Em Atendimento” 

e onze ainda não foram atendidas. As outras dez recomendações permaneceram com o status 

inicial (Não Monitorada), em virtude do pequeno lapso temporal existente da data de emissão do 

relatório o término do ano de 2019. 

Assim, as recomendações emitidas durante o ano de 2019 obtiveram uma redução de 

31% no mesmo ano de sua emissão, permanecendo, portanto, 29 recomendações pendentes de 

atendimento. 

Além dessas, o RAINT 2018 demonstrou a existência de outras 194 recomendações, 

referentes aos anos de 2013 a 2018, que também se apresentavam pendentes de atendimento. O 

gráfico 2 demonstra o atual estágio dessas recomendações. 
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Gráfico 2 - Status atual das Recomendações Audin-UFRN emitidas entre 2013 e 2018 

 
Fonte: Relatórios Audin-UFRN 

 

De acordo com o gráfico 2 é possível observar que, ao final de 2019, das 194 

recomendações que se encontravam pendentes de atendimento ao final de 2018, 94 foram 

atendidas, quatro foram baixadas, dezenove possuem o status “Em Análise”, ao passo que treze 

estão como “Não Atendidas” e as outras 64 recomendações obtiveram o status “Em 

Atendimento”.  

Dessa forma, as recomendações que se encontravam sem atendimento ao final de 2018 

obtiveram uma redução superior a 50% durante o ano de 2019 (considerando-se as 

recomendações atendidas e baixadas), permanecendo ainda 96 recomendações. Salienta-se que 

esse elevado grau de atendimento ocorreu em virtude de ações intensivas de monitoramento 

realizadas no decorrer daquele ano. 

Assim, considerando as 29 recomendações pendentes emitidas em 2019 e as outras 96 

relativas a anos anteriores, as unidades da UFRN possuem um montante de 125 recomendações 

pendentes de atendimento, conforme pode ser visualizado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Recomendações pendentes de atendimento – Audin-UFRN - Dezembro/2019 

 
Fonte: Relatórios Audin-UFRN 

 

5. FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU 

NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE 

DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS 

 

Durante o ano de 2019, a Auditoria Interna da UFRN passou por alterações em sua 

chefia. Após cerca de doze anos à frente da unidade, em 25 de junho, Halcima Melo Batista 

deixou o cargo de auditora-geral que foi ocupado, provisoriamente, por Adlareg Áurea da Costa 

Dutra, até 22 de julho, quando Anailson Marcio Gomes ocupou o cargo. 

Além disso, denúncias relacionadas ao projeto “Pesquisa Aplicada para Integração 

Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis” 

fizeram com que a auditoria de acompanhamento da sua primeira prestação de contas (iniciada 

em 2018, por solicitação da então Reitora) fosse continuada no ano de 2019 para 

acompanhamento da sua segunda prestação de contas. 

Desta forma, essa auditoria foi inserida novamente como auditoria especial (sem 

previsão no PAINT) para o ano de 2019 (OS 12/2019 – já mencionada no quadro 2). 
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6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES 

CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS 

 

Durante o ano de 2019, os servidores da Auditoria Interna da UFRN participaram dos 

seguintes cursos/eventos de capacitação: 

 

Quadro 4 - Cursos/Eventos de Capacitação realizados pela equipe Audin-UFRN em 2019 

Ações de capacitação 

realizadas 

Nº de 

Servidores 

Carga 

Horária Temas 

Und. Total 

Módulo I - Auditoria (Gênese, 

Evolução e Tendências)1 
8 40 320 

Teoria da Agência e da Escolha Pública. 

Controle: gênese, evolução e tendência 

(Governança e Riscos) etc. 

XV Encontro Norte-rio-

grandense de Ciências Contábeis 

e III Convenção Contábil 

Potiguar 

4 20 80 
Auditoria independente, Pronunciamentos 

contábeis. 

EAD - Seminário de Auditoria 

Baseada em Riscos 
4 16 64 Auditoria baseada em riscos. 

IX Congresso Internacional de 

Contabilidade, Custos e 

Qualidade do Gasto Público 

4 24 96 

Equilíbrio fiscal - do plano à execução. 

Seminário Luso-Brasileiro de inovação e 

boas práticas na gestão pública etc. 

EAD - Contabilização de 

Benefícios 
1 10 10 Instrução Normativa nº 4 de 11/6/2018. 

Oficina Normas da ABNT 2 2 4 Normas da ABNT. 

50º FONAITec - Capacitação 

Técnica das Auditorias do 

Ministério da Educação 

1 40 40 

Modelo de capacidade de auditoria interna 

IA-CM; consultoria; PGMQ da CGU; 

ações de combate a corrupção, etc. 

II Congresso Brasileiro de 

Auditoria e Controle Interno 
2 24 48 

A modernização da gestão e a governança 

no setor público, gestão de unidade de 

Auditoria Interna etc. 

CAP - Comunicação no 

ambiente organizacional 
2 15 30 

A importância da comunicação nas 

instituições. Estrutura da comunicação na 

UFRN. 

EAD - Curso de Qualificação e 

Registro dos Resultados e 

Benefícios 

1 10 10 

Registro dos Resultados e Benefícios da 

Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal. 

10º Fórum Brasil. Atividade de 

Auditoria Interna Governamental 
1 16 16 

Desafios e perspectivas para melhoria da 

governança pública. 

                                                 
1 Módulo I do Programa de Fortalecimento da Auditoria Interna da UFRN. 
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Ações de capacitação 

realizadas 

Nº de 

Servidores 

Carga 

Horária Temas 

Und. Total 

EAD - Fundamentos da 

Integridade Pública 
1 25 25 Prevenindo a Corrupção. 

Comissão Interna de Saúde e 

Segurança do Trabalho - CISST 
1 20 20 

Saúde e Segurança do Trabalho. 

Funcionamento da CISST. 

EAD - Motivação e Gestão de 

Equipes - EAD 
1 100 100 Motivação e Gestão de Equipes. 

51º FONAITec - Capacitação 

Técnica das Auditorias do 

Ministério da Educação 

1 24 24 

As Auditorias Internas Governamentais 

como agentes de qualificação da gestão 

pública. 

EAD - Licitações e Contratos 1 60 60 Licitações e Contratos. 

EAD - Chefia e Liderança 1 50 50 Chefia e Liderança. 

Entendendo o Estágio Probatório 

e Tutorização para Técnicos 

Administrativos da UFRN 

1 16 16 Estágio Probatório. 

Auditoria de contratos de obras e 

serviços terceirizados nas 

organizações públicas 

1 24 24 
Auditoria geral, contratos de terceirização, 

obras e serviços. 

III Encontro Nacional de Ensino 

e Pesquisa do Campo de Públicas 

(III ENEPCP) 

1 80 80 Ensino e pesquisa do campo de públicas. 

Seminário de Integração ao 

Serviço Público 
1 24 24 

Conhecendo a UFRN. Auxílios e 

Benefícios do Servidor. Políticas de 

Atenção à Saúde do Servidor. 

EAD/Trilhas - Sistemas 

Integrados da UFRN 
1 30 30 SIGRH; SIPAC e SIGAA. 

EAD - Ética no serviço Público 1 30 30 

Código de Ética dos Servidores Públicos 

Civis da União. Ética dos atos 

administrativos normativos da UFRN. 

EAD - Legislação aplicada à 

gestão da pessoas 
1 30 30 

Administração Pública e os servidores 

públicos. Direitos e Vantagens. Seguridade 

social. Regime Disciplinar. 

Etapa I - Segurança em Auditoria 

- curso auditoria baseada em 

riscos 

1 25 25 

Asseguração; auditorias do setor público; 

accountability, risco da informação; 

objeto, objetivos; procedimentos, testes  e 

evidência de auditoria. 

Etapa II - Risco em Auditoria - 

curso auditoria baseada em 

riscos 

1 25 25 

Risco e avaliação de risco em auditoria; 

Modelo de risco de auditoria; utilização do 

modelo de risco de auditoria; avaliação 

dos componentes do risco de auditoria. 

Total 1.281 horas 

Fonte: Audin-UFRN 
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Apesar de uma previsão de 880 horas no PAINT 2019 para atividades de capacitação, 

justifica-se o excesso da carga horária executada em virtude da necessidade de capacitação dos 

dois novos auditores que entraram em exercício naquele ano, bem como, da realização do 

primeiro módulo do Programa de Fortalecimento da Auditoria Interna da UFRN. Esse 

treinamento, ministrado por auditores do TCU, foi dividido em quatro módulos, dos quais o 

primeiro foi ministrado em dezembro de 2019. 

 

7. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DE 

CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE, COM BASE NOS 

TRABALHOS REALIZADOS 

 

A análise e a avaliação dos controles internos administrativos de cada unidade, para 

identificar o seu nível de maturação, são feitas à medida que a auditoria vai sendo realizada. 

Foram detalhados, por assunto, alguns dos trabalhos que apresentaram falhas relevantes: 

 

7.1.  Análise da execução dos gastos descentralizados e da formalização dos Relatórios de 

Gestão das unidades descentralizadas 

 

Este trabalho, realizado anualmente, tem por fundamento o papel de assessoramento da 

Auditoria Interna ao Conselho de Curadores - Concura, consolidado na Resolução nº 014/2018 – 

Concura. Tal trabalho foi contemplado no Paint/2019 subitem 5.1.1. Trabalhos selecionados sem 

avaliação de riscos, descritos na Ordem de Serviço nº 004/2019. 

Considerando o que estabelece o artigo 9º da Resolução 014/2018-CONCURA, o 

Relatório da Auditoria Interna, é elaborado com o objetivo de analisar a execução dos gastos 

descentralizados e a formalização dos Relatórios de Gestão. 

Para tanto, foram verificados os seguintes aspectos: (i) conformidade das peças 

constantes no art. 6º do anexo à Resolução 014/2018-CONCURA; (ii) regularidade dos processos 

de pagamento referentes às naturezas de despesas de maior materialidade (339014 Diárias – 
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Pessoal Civil, 339033 Passagens e Despesas com Locomoção; 339037 Locação de Mão de obra; 

e 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)); (iii) situação das recomendações de 

auditoria emitidas nos relatórios expedidos no exercício de 2018, além daquelas pendentes de 

exercícios anteriores para as respectivas unidades. 

Quadro 5 - Resumo dos relatórios elaborados e os Pareceres sobre as contas 

Nº do Relatório Centro Acadêmico analisado Parecer final do Concura 

003/2019 Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 
Regular – Resolução nº 002/2019-

CONCURA 

004/2019 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - 

CCHLA 

Regular com ressalvas – Resolução nº 

009/2019-CONCURA 

005/2019 Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES 
Regular – Resolução nº 008/2019-

CONCURA 

006/2019 Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 
Regular com ressalvas – Resolução nº 

007/2019-CONCURA 

007/2019 Centro de Educação - CE 
Regular com ressalvas – Resolução nº 

010/2019-CONCURA 

008/2019 Centro de Biociências - CB 
Regular com ressalvas – Resolução nº 

011/2019-CONCURA 

009/2019 Centro de Tecnologia - CT 
Regular com ressalvas – Resolução nº. 

006/2019-CONCURA 

010/2018 Centro de Ciências da Saúde - CCS 
Regular com ressalvas – Resolução nº 

003/2019-CONCURA 
Fonte: Audin-UFRN 

 

7.2. Análise das metas cadastradas no SIGPP relacionadas à interiorização do ensino, 

pesquisa e extensão em 2018 e avaliação da eficácia das ações de interiorização na 

UFRN 

 

Os exames tiveram como objeto a ação 3.1 do PAINT/2018 – Avaliação de Resultados, 

e foram executados no âmbito da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pró-reitoria de 

Graduação (PROGRAD), Pró-reitoria de Pós-graduação (PPG), Pró-reitoria de Extensão 

(PROEX), Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES). 

O trabalho teve como objetivo responder questões relacionadas a situação da política de 

interiorização na UFRN no tocante à sua formalização; adequabilidade dos controles relativos ao 
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registro e acompanhamento das metas cadastradas no SIGPP; adequabilidade dos controles 

referentes ao cumprimento das metas voltadas à interiorização e eficácia das ações de 

interiorização promovidas pela UFRN durante o quadriênio 2015-2018. 

O resultado das análises demonstrou vários pontos positivos (informações) e apenas 

duas constatações, quais sejam: fragilidades no Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e 

Projetos (SIGPP) referente ao cadastro e acompanhamento das metas e; ausência de percentuais 

mínimos de projetos e programas de extensão, bem como de grupos consolidados de arte e 

cultura destinados exclusivamente para o interior do estado nos editais lançados pela PROEX. 

Apesar dessas constatações, o Relatório de Auditoria n° 011/2019 conclui que alguns 

avanços já foram alcançados pela UFRN e que a interiorização é um processo complexo, cercado 

de inúmeros desafios que extrapolam a gestão da própria Universidade. 

 

7.3. Acompanhamento do Projeto “Sífilis Não” 

 

Os exames foram realizados tendo como objeto a ação 4.3 do Plano Anual de Auditoria 

Interna (Paint) do exercício de 2018 – Auditorias Especiais, com a finalidade de acompanhar o 

Projeto “Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de 

Atenção para Resposta Rápida à Sífilis - Sífilis Não”, em atendimento ao art. 48, II, da Resolução 

nº 061/2016-Consad, de 15 de dezembro de 2016. 

As análises realizadas constataram a inclusão de pesquisadores no projeto mediante 

pedido de retificação da equipe executora, encaminhado ao órgão financiador sem a anuência da 

Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral da UFRN; ausência dos planos de trabalho 

individuais dos pesquisadores integrantes da equipe executora, aprovada pelo órgão financiador 

e; ausência de verificação do enquadramento dos pesquisadores ao limite remuneratório 

constitucional estabelecido pelo art. 37, XI da Constituição Federal de 1988, conforme descrito 

no Relatório de Auditoria n° 013/2019. 

Este trabalho, materializado no Relatório de Auditoria n° 013/2019, teve como objeto de 

estudo a primeira prestação de contas do projeto. A segunda prestação de contas também foi 
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analisada em virtude das denúncias realizadas ao longo do ano de 2019, entretanto, o relatório 

ainda não foi concluído, conforme já demonstrado no quadro 2. 

 

7.4. Gestão de riscos da ASSCOM, COMUNICA e SRI 

 

Os exames tiveram como objeto o item 5 do PAINT/2019 – Trabalhos Prioritários de 

Auditoria Interna, e foram executados no âmbito da Assessoria de Comunicação (ASSCOM), 

Superintendência de Comunicação (COMUNICA) e Secretaria de Relações Internacionais (SRI). 

O trabalho teve como objetivo avaliar a implantação da gestão de riscos na UFRN, com 

base nas Resoluções n.º 016/2017-CONSAD e n.º 076/2017-CONSAD, as quais aprovaram, 

respectivamente, sua política e seu plano, bem como se as ações adotadas pelas unidades 

mencionadas foram suficientes para mitigar os riscos classificados como alto e muito alto. 

O resultado dos trabalhos apontaram uma atuação insuficiente do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles (CGRC); capacitações em gestão de riscos limitadas às oficinas 

conduzidas pela Secretaria de Gestão de Projetos (SGP); divergências entre a metodologia de 

gestão de riscos aplicada na UFRN e o plano de gestão de riscos; implementação insatisfatória 

das ações propostas para mitigar riscos e subutilização do sistema informatizado de consolidação 

das informações relacionadas à gestão de riscos. 

Nesse cenário, o Relatório de Auditoria nº 014/2019 ressalta que o gerenciamento de 

riscos vem sendo executado de forma gradativa na UFRN, com um cronograma de cinco anos 

para implementação em todas as unidades administrativas e que para que seus objetivos sejam 

efetivamente alcançados, requer o engajamento de todos os atores envolvidos. 
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8. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO 

FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE 

BENEFÍCIO 

 

Ao longo do exercício de 2019, a unidade de auditoria Interna da UFRN realizou a 

contabilização dos seus benefícios financeiros e não financeiros, conforme descrito no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Contabilização de Benefícios Financeiros e Não Financeiros da Audin-UFRN (2019) 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS 

Valor de Gastos Indevidos Evitados R$        - 

Valores Recuperados R$ 24.510,71  

Valor Total de Benefícios Financeiros R$ 24.510,71  

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e 

com repercussão Transversal 
1 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e 

com repercussão Estratégica 
0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e 

com repercussão Tático/Operacional 
1 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou 

Processos Internos e com repercussão Transversal 
47 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou 

Processos Internos e com repercussão Estratégica 
3 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou 

Processos Internos e com repercussão Tático/Operacional 
47 

Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros: 99 
Fonte: Audin-UFRN 

 

Conforme observado, as recomendações emitidas pela Auditoria Interna trouxeram 

benefícios financeiros e não financeiros à UFRN. Os benefícios financeiros estão relacionados, 

em sua totalidade, à ressarcimentos realizados (valores recuperados) pela UFRN. Por outro lado, 

os benefícios não financeiros estão relacionados, majoritariamente, às melhorias que repercutiram 

de maneira transversal (impacto na unidade auditada e em outras unidades), bem como, de 

maneira tático/operacional (atividades internas e/ou operacionais da unidade examinada). 
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9. Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade - PGMQ 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - 

PGMQ da Auditoria Interna da UFRN (trabalho realizado por meio da OS 010/2019) foi 

instituído pela Resolução nº 099/2019 – CONSAD, de 28 de novembro de 2019. 

Apesar da instituição oficial do programa somente em novembro daquele ano, cabe 

ressaltar algumas ações que foram implementadas com a finalidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento da gestão das atividades da Auditoria Interna da UFRN.  

 

 Redesenho do módulo auditoria do SIPAC (OS 014/2019) - solicitação não apenas formal 

(ofícios eletrônicos nº 103/2019 e 104/2019) de sua inclusão na fila de prioridades da Comissão 

de Priorização de Demandas da SINFO (demanda evolutiva), como também de tarefas via o ícone 

ajuda do SIPAC a fim de aperfeiçoar algumas funcionalidades do módulo, não caracterizadas por 

demanda evolutiva. Assim, foram feitas treze solicitações de tarefas à SINFO, das quais sete já 

foram atendidas. 

 

 Manual de auditoria interna (OS 007/2019) - instituído pela Resolução nº. 109/2019 – 

CONSAD, de 19 de dezembro de 2019, com objetivo de fortalecer os controles internos, a 

governança e a gestão de riscos no âmbito da UFRN, atendendo às exigências atuais dos órgãos 

de controle. Ele possui como finalidade reproduzir com clareza e objetividade as 

atividades/rotinas de cada área, de forma sistemática, para facilitar o entendimento por parte da 

instituição e de seus servidores. Cabe ressaltar que esse manual é um importante instrumento de 

treinamento e reciclagem do conhecimento institucional, pois traz informações relevantes acerca 

de responsabilidades, normas de conduta e rotinas internas. 

 

 Identificação de riscos institucionais junto à alta administração (OS 013/2019) – a 

finalidade dessa pesquisa foi subsidiar a elaboração de metodologia de auditoria baseada em 
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fatores de riscos. Para tanto, foi enviado questionário eletrônico via Google Forms aos gestores 

das unidades administrativas que compõe a gestão tática da UFRN, quais sejam: reitoria, pró-

reitorias, superintendências, secretarias, centros acadêmicos, unidades acadêmicas especializadas 

e unidades suplementares, totalizando cinquenta e cinco unidades. O questionário ficou 

disponível de 20/09/2019 a 11/10/2019, período em que foram recebidas 54 respostas. O 

resultado contribuiu para a elaboração do PAINT 2020, ajudando na identificação das unidades a 

serem auditadas. 

Com relação aos trabalhos específicos da OS 010/2019, cujo objetivo foi a implantação 

do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) na Auditoria Interna da UFRN, foi 

elaborado o “questionário feedback de gestores e auditores internos” construído a partir de 

orientações da CGU, que, dentre outras, destaca-se a não identificação do respondente (unidade 

administrativa). Esse documento foi estruturado em nove questões, oito delas com respostas do 

tipo Likert e uma questão aberta, na qual podem ser feitas sugestões de melhoria aos trabalhos de 

auditoria, conforme consta no quadro 01. 

 

Quadro 7 - Questionário feedback de gestores e auditores 

1. Relatório de Auditoria nº  

RELEVÂNCIA E QUALIDADE DOS TRABALHOS 

Como você avalia os trabalhos realizados pela auditoria interna na sua unidade 

administrativa? (Marque com X na coluna respectiva conforme a legenda: 0 =não tenho 

opinião sobre esse ponto; 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = concordo; e 

4 = concordo totalmente) 

0 1 2 3 4 

2. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada.      

3. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria      

4. Houve adequada apresentação, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem 

utilizados pelos auditores. 

     

5. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, 

informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis. 

     

6. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.      

7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de 

recomendações relevantes, oportunas e exequíveis. 

     

8. Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e 

profissional adequada. 

     

9. Qual(is) sugestão(ões) você tem para a melhoria dos trabalhos de auditoria? 

Fonte: Audin-UFRN 
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Esse questionário foi aplicado aos gestores de nove unidades auditadas (descritas nos 

relatórios de auditoria nº 017/2018, 013/2019 e 014/2019), bem como, aos auditores que 

participaram desses trabalhos. 

Com relação ao feedback dos gestores, apesar das nove solicitações, apenas três 

responderam. Uma unidade afirmou que discorda totalmente do quesito referente a 

adequabilidade dos prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para apresentação de 

documentos, informações e/ou esclarecimentos. Em outras palavras, na visão do gestor dessa 

unidade, os prazos dados pela auditoria interna, durante a execução dos trabalhos, não são 

razoáveis. A respeito das outras perguntas, as unidades afirmaram que concordam ou concordam 

totalmente. Com relação à nona questão, que solicita sugestões, não houveram respostas. Isso, 

por sua vez, não trouxe um feedback adequado para o aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria 

interna governamental. 

No tocante ao feedback dos auditores, a única resposta da questão referente a sugestão 

de aperfeiçoamento dos trabalhos apontou para a necessidade de se discutir melhor a supervisão 

dos trabalhos. A respeito das outras questões, um auditor afirmou que discorda da sentença: a 

auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada. 

Vale salientar que essa foi a primeira pesquisa realizada ainda em 2019 e que em 2020, 

com a implementação efetiva do PGMQ, espera-se obter resultados mais concretos dos gestores 

das unidades auditadas com vistas à melhoria dos trabalhos realizados pela Audin-UFRN. 
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10. CONCLUSÃO  

 

Em face dos exames realizados no período em que se refere o presente relatório e diante 

da observância aos pontos requeridos pela IN CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, submetemos 

para conhecimento do Conselho de Administração – CONSAD e, em seguida, para supervisão 

técnica da Controladoria-Geral da União, nos termos dos artigos 18 e 19 do citado normativo. 

 

 

Natal/RN, 31 de março de 2020. 

 

Adlareg Áurea da Costa Dutra 

Coordenadora da equipe 

Matrícula Siape – 2187899 
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